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پیشگفتار

شـعر از سـرچشـمۀ خیال میجوشـد؛ در بسـتر زبان جاری میشــود ،میشــورد و شــعر میشود.
بدینسـان ،گذر شـعر از سـاحت خیال به دنیای زبان ،ناگزیر ،آن را در کالبدی عینی و ّ
مادی ّ
متجسـد
میســازد و بهصــورت جهانی ســازمند پیکرهبندی میکند؛ جهانی که هر پارهای از آن در گفتوگو با
پارههای دیگر معنا را رقم میزند .جهانی که خوانندۀ هوشمند با نگریستن و ّ
تعمق در آن و برگذشتن از
خوانشهای معمول سطحی به کشف ،آفرینش دوباره و فهم اصیل آن نائل میشود.
ُ
بدینسان گذار در گمخانهها و مازهای شعر و وصول به «معنا» یا «معناها»ی نهفته در شعر همانند
عبور از سنگالخ قدمنوازی است که خون عاشقان بسیاری بر آن ریخته و جان مشتاقان بیشماری در
ِ
آن پر کشیده است؛ چراکه شعر با دستی ّ
هدیت معنا را پیش میآورد و با دستی آن را بازمیستاند .تردید
و ّ
تردد در این میانه اسـت که موج میشـود شـعر هم چون پیامی آشـکار و ناآشـکار ،سخنی هویدا و
پنهان ،رازی گویا و خموش ،و کالمی صـریح و ایهام آلود بر هر که آن را در دست بگیرد ،بدان بنگرد و
در آن بیاندیشد ،یورش بیاورد و او را مقهور کند.
در این تازش بیرحم شعر ،آنکه بیرون از گود ایستاده ،اما دلوجان در هنگامه مشغول داشته است
منتقد ادبی است که میکوشد راز زیبایی شعر ،تعامل دیالکتیکی آن را با خواننده و اشکال صورتبندی
منتقد اصیل نه تنها
و پیکرهبندی ساختاری آن را به زبانی ممزوج از آلیاژ علم و هنر بهدست دهد .پس ِ
عالم به اسرار است که کاشف و بازآفرینندۀ آن نیز بهشمار میآید.
در این راسـتا اسـت که هر منتقدی با اتخاذ افقی ویژه ،جهان شـعر را میکاود ،تفسیر میکند و به
نهایت بیابانی است که رفتن از هر سوی آن اضطرابی و دلهرهای است
فهم درمیآورد .این راه البته ِ
راه بی ِ
بر انبوه اضطرابها و دلهرههای دیگر .بااینهمه ،آنکه به راه بادیه می رود ،شوق رفتنش هست و آنکه
نشسته است ،نشسته است و بس!
چنین دغدغه و ســرمایهای بود که روزگار جوانی مرا بهطور توأمان برآشــفت و به ز ینت صــیرورت
آراسـت .بنابراین ،آنچه در این رسـاله فراهم آمده اسـت ازسـویی ،بازتاب کشــشــی اصــیل و ازسویی،
محصول کوششی پیگیر است که نگارنده در این سالها همواره در خود و با خود داشته است.
مسعود آلگونه جونقانی
اسفند 7385
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تفســیر آن،
خلق اثر و چه در مرتبۀ فهم و
رویارویی با شــعر و قدم گذاشــتن به جهان آن ،چه در مرتبۀ ِ
ِ
قدمتی به طول تمام تاریخ تمدن و فرهنگ بشـری دارد .الوا رمزگشـاییشدۀ دوران باستان گویای این
حقیقت اسـت که شـعر ،چونان رشـتهای از ّزر ناب ،در تاروپود فرهنگی بشر تنیده شده است و چهبسا
بازتاب اصیلترین شکل مواجهه انسان با هستی ،چنانکه هست و باید ،بهشمار آید.

مقدمه

پژوهشهایی که در این اثر گرد هم آمده ،در مجموع در دو بخش کلی ســازماندهی شــده اســت؛ بخش
نخسـت نشانهشناسی و شعر نام دارد که از شش جستار مستقل تشکیل میشود .هدف این جستارها
معطوف به یافتن پاسخی مطلوب برای چند پرسش کالن است:

ب) خواننده در رویارویی با شعر برحس کدام دسته از قواعد نشانهشناختی امکان تأویل و فهم اثر
ا
را بهدسـت میآورد آیا تأویل اسـاسـا امری ولنگار و دلبخواهی اسـت یا مبتنیبر اسالی و قواعد
ویژهای است ما در ُجستار دوم با استعانت از الگوی اکو 2این موضوع را به بحث گذاشتهایم.
ج) ّردپـای پنهـانکاریهایی که شـــعر بهطور خاص و اثر هنری بهطور عام ،در جهان متن بهجای

خویشـکار 3نشانهشناسی در حصول
میگذارد چگونه ما را یاری میکند تا نقاب از متن برگیریم و
ِ
5
به این هدف چیست جستار سوم با بررسی آرای بارت 4و بررسی چارچوب نشانهشناختی ناسازه
سازوکار ایدئولوژیک آن است.
و همسازه 6در پی دستیابی به چنین فهمی در باب شعر و افشای
ِ

بســط کالم در شــعر بهطور عام براســاس چه نوع تداعیهایی صــورت میپذیرد و این بســط و
د)
ِ
7
گسـترش با کدام الگوی نشانهشناختی بهتر تبیین میشود ما ،ضمن نقد الگوی پیرس در جستار
چهارم ،تالش کردهایم الگویی پیشنهاد کنیم که این موضوع را بهتر تبیین کند.
ه) شـــعر بهمثابه امری گفتمانی منوطبه تعامل دیالکتیکی گفتهپرداز و گفتهیاب اســـت؛ تعاملی که
ازطریق مواجهه با گفتهای ایستا و مصلوب میسر میشود .برایناساس ،پرسش این است که گفتمان
شــعری از کدام امکانات نشــانهمعناشــناختی 8در راســتای شــکلگیری این تعامل بهره میبرد و
ساز این تعامل میشوند در جستار پنجم با بررسی
مؤلفههای گفتمانی حاضر در شعر چگونه زمینه ِ
زمینههای نظری انفصـال و اتصـال گفتمانی کوشیده شده است چند پیشنهاد بدیع بهمنظور تحلیل
چگونگی شکلگیری گفتمان در شعر مطر شود.

1

Y. Lotman
U. Eco
3 function
2

4

R. Barthes
paradox

5

doxa

6

Ch. S. Peirce
signo-semiotics

7

8
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الف) سـاختار شـعر بهلحاظ نشانهشناختی از چه نظام یا نظامهایی شکل می گیرد و نحوۀ تعامل و
تقابل این نظامها چگونه اسـت ُجسـتار نخست که آرای لوتمن 1را میکاود در اصل کوششی برای
پاسخ به این پرسش است.
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و) شــعر بهمثابه یک ســاختار متشــکل از چه نوع ســازههای بنیادی اســت؛ این ســازهها چگونه
پیکرهبندی میشــوند و شــکل نهایی شــعر از چه قوال و چارچوبهای صــوری و ســاختاریای
ا
برخوردار اسـت در جسـتار شـشـم ،الگویی نسبتا جدید بهدست دادهایم که پیکرهبندی مؤلفههای
شعر را از منظر نشانهشناسی میکاود و برمیرسد.
بخش دوم نیز که نشـانهشناسی شعر نام دارد از شش جستار تشکیل شده که همگی با چارچوب
نقد عملی شعر به نگارش درآمدهاند و محصول بهکارگیری یا کاربست یکی از دیدگاههای نشانهشناسی
یا اسـتخدام نشانهشناختی یک الگوی زبانشناسی بهمنظور خوانش شعر هستند ،اگرچه بههیچوجه به
نقد عملی محدود و منحصر نشدهاند .در واقع ،در این جستارها کوشیده شده است پس از معرفی یک
الگوی نشانهشناختی یا زبانشناختی ،ازطریق تحلیل یک یا چند شعر ،رویکردی انتقادی فراهم آوریم
که بتوان با اتکا به آن ،الگویی عام برای خوانش نشـانهشـناختی شـعر بهدست داد .این جستارها نیز با
چند موضوع کالن سروکار دارند:
الف) اگر بپذیریم معنای شعر از سطح معمول کالم فراتر میرود و در سطحی هنری پدیدار میشود،
چه اسباب و لوازمی در متن وجود دارد که چنین سیری را برای خواننده مهیا میکند بهنظر میرسد
سازکار ویژهای برخوردار است که
آفرینش هنری شـعر و همچنین ،بازآفرینی آن توسـط خواننده از ِ
ســازکاری ،الگوی
داللتمندی شــعر را تضــمین میکند .در جســتار هفتم برای فهم و تبیین چنین ِ
نشــانهشــناختی ریفاتر 1را بهطور موردی ،برای بازخوانی شــعر «در آســتانه»ی احمد شــاملو بهکار
بستهایم.
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ب) آیا شعر عالوهبر برخورداری از شبکههای داللتی 2در سطح خودآ گاه ،به شبکههای غیرداللتی
دیگری نیز مجهز اسـت بهنظر میرسـد ،شـعر آکنده از عناصری داللتی است که خارج از حیطۀ
سـاختارهای بهنجار داللت و قرادادهای اجتماعی واقع شدهاند .برایناساس ،در جستار هشتم با
ا
اسـتخدام الگوی معناکاوی کریستوا 3کوشیدهایم عمدتا وجوه ناخودآ گاه زبان ،و نه وجوه خودآ گاه
آن ،را بررسـی کنیم .دراینراسـتا ،شعری از رضا براهنی با این الگو قرائت کردهایم .هدف ما از این
کار آن است که الگویی کلی برای خوانش شعر بهویژه در سطح ایمایی ،و نه نمادین ،ارائه کنیم.
ِ
نظام فکری و اندیشگانی شعر را برحس مجموعهای از نشانهها و نحوۀ شکلگیری
ج) آیا میتوان ِ
انتظام درونی آنها شــناســایی کرد بهزعم ما ،اگر بتوانیم نشــانهها را ازمنظر تقابلهای دوگانی ،بار
باب چارچوب
ــی آنهـا و شـــبکـههـای همتراز معنـاییشـــان تحلیـل کنیم ،درک بهتری در ِ
ارزشـ ِ
نشـانهشـناختی شـعر و داللتمندی شعر خواهیم داشت .بههمینمنظور ،در جستار نهم برای نشان
M. Riffaterre
signification networks
J. Kristeva

1

2
3

semiotic model / rectangle

2تعبیر «نامتن» یا  non-textاز مایکل هلیدی است.

1

3

cohesion
M. A.K. Halliday
5 R. Hassan
4
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دادن اهمیت تقابلهای دوگانی در انتظام بخشیدن به نظام فکری و ایدئولوژیک شعر ،بهطور موردی
شـعر سـنایی غزنوی را از این دیدگاه بررسـی کردهایم .جسـتار دهم نیز در همین راستا شکل گرفته
ِ
است؛ اما در اینجا هدف آن است که انتظام درونی نشانهها را ذیل مجموعۀ جامعتری باعنوان مربع
نشــانهشــناختی 1بررســی و تحلیل کنیم .بههمینمنظور ،بهطور موردی شــعری از عطار ،مولوی و
حافظ را بااسـتفادهاز امکانات تحلیلی این الگو بررسـی کردهایم تا الگویی عام برای خوانش شعر و
چگونگی سازماندهی درونی مؤلفههای آن بهدست دهیم.
فهم
ِ
ا
د) آیا شعر بهمثابه یک نامتن ،2الزاما از مالحظات مربوط به انسجام متنی پیروی نمیکند چنانچه
پاسـخ این پرسـش منفی است ،انسجام متنی شعر چگونه حاصل میشود بهزعم ما ،شعر-بهویژه
معمول آن ،ملزم نیســـت.
شـــعر غیرروایی -بـه رعایت تعهدات انســـجام متنی ،حداقل به شـــیوۀ
ِ
بااینهمه ،در جسـتارهای یازدهم و دوازدهم ،بهترتی  ،با بررسی انسجام 3غیرساختاری و ساختار
تماتیک غزلی از حافظ کوشـیدهایم با اسـتخدام الگوی زبانشناسی نقشگرای هلیدی 4و حسن،5
ضـمن یادآوری دیدگاه این دو در باب انسـجام ،تحلیلی از نحوۀ بررسـی شعر بهمثابه نامتن بهدست
دهیم .درهمینراستا ،سعی خود را بهکار بستهایم تا یکی دو پیشنهاد مختصر برای تقویت کارایی این
نظریه مطر کنیم .در مجموع ،هدف از این دو جســـتار پایانی ،تأکید بر اهمیت اســـتخدام الگوی
زبانشـناسی نقشگرا بهمنظور خوانش نشانه شناختی شعر و تبیین چگونگی حصول انسجام در آن
است.
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یوری لوتمن و ساختار اثر هنری

لوتمن با الهام از نگرشهای زبانشــناختی دوســوســور 1و یلمســلف 2و تکیه بر روششــناســی
سـاختارگرا نظریات بکر و بدیعی در باب چگونگی تحلیل ساختار اثر هنری بهدست میدهد.
او بـا طر موضـــوع «هنر بـهمثـابه نظام نظامها »3نشـــان میدهد که اثر هنری نوعی «نظام
الگوســاز ثانوی »4اســت که براســاس الگوی اولیۀ زبان شــکل میگیرد .بااینهمه ،اثر هنری
ازآنجاکه اطالعات بیشتری را در فضای محدودتری میگنجاند ،نسبت به زبان معمول ساختار
پیچیدهتری دارد .بنابراین ،در این مقال میکوشـیم ضـمن بررسـی خاستگاههای نظری اندیشۀ
لوتمن ،استداللهای وی را در این باره بررسی و تحلیل کنیم .در این بررسی مشخص میشود
که در اثر هنری ،تمامی فرمها قابلیت آن را دارند که سـمانتیره 5یا داللتمند شوند .برایناساس،
در اثر هنری چندین نظام بهطور همزمان ّفعال میشوند؛ تنش و برخورد بین این نظامها موج
تشــدید یا تقویت داللتمندی اثر و در نتیجه غنای آن میشــود .در پایان این بررســی ،با طر
موضــوع «انتظام معنایی» یا «بازی مدلولها» میکوشــیم نکتهای هرچند مختصــر در حوزۀ
نشانهشناسی شعر پیش روی نهیم.

1F.

de Saussure
L. T. Hjelmslev
3 art as system of systems
2

secondary modelling systems

4

semantization

5

درآمد سخن

لوتمن ( )7883-7899بنیانگذار مکت تارتو و یکی از چهرههای شـاخص درزمینۀ نشـانهشناسی شعر
اســت .ســلدن 1او را در کنار چهرههایی چون «ســزار شــره« ،»2ماریا کورتی »3و «اکو» در ایتالیا و
«ریفاتر» در فرانسـه (سلدن )730 :7390 ،از برجستهترین چهرههای نشانهشناسی ادبی برمیشمارد.
لوتمن پس از گذراندن تحصیالت آکادمیک ،فعالیتهای خود را بهطور متمرکزی با رویکرد بازگشت به
فرمالیسـم آغاز کرد .او خود را وارث فرمالیسـم و ادامهدهندۀ راه یاکوبسـن ،4یعنی ساختارگرایی پراگ،

میداند (رک .احمدی .)799 :7399 ،دو اثر برجسـتۀ وی یعنی ساختار اثر هنری ( )7807و تجزیه و
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تحلیل متن شــاعرانه ( )7809با چنین رویکردی تحریر شــده اســت .ســاختار اثر هنری حاصــل
ســازماندهی دوبارۀ درسگفتارهای او دربارۀ بوطیقای ســاختارگرایی اســت و مهمترین کار علمی وی
بـهشـــمـار میرود .این اثر بهزعم برخی از پژوهشـــگران «بهســـب مجموعه زمینههایی که دربردارد و
همچنین ،بهخاطر روشنی ارائه مطال  ،یکی از مهمترین آثار دوران ما بهشمار میرود» (تادیه:7309 ،5
ا
 )953و «در زمینـههـای مختلف کرارا بـدان ارجـاع داده شـــده اســـت» (مکاریک.)988 :7393 ،6
ا
باوجوداین ،لوتمن و ســاختار اثر هنری در اقلیم زبان فارســی ،تقریبا مفغول وا نهاده شــده اســت و
بااینکه ،برگردان فرانسـوی و انگلیسـی این اثر بهترتی بعد از سـه و هفت سال بعد از انتشار آن به زبان
اصــلی ،در اختیار عالقمندان این حوزه قرار گرفت ،اما برگردان فارســی این اثر بعد از گذشــت حدود
نیم قرن از نگارش آن هنوز در دسترس نیست .این موضوع خود بیانگر ضرورت پژوهش دربارۀ لوتمن و
مبانی کلیدی «ساختار اثر هنری» بهشمار میرود.
در این جســـتـار ،برای پی بردن به شـــیوهای که لوتمن ازطریق آن به بررســـی ســـاختار آثار هنری
میپردازد ،نخست کلیاتی دربارۀ زمینهها و خاستگاههای فکری وی بهدست داده میشود .در پی آن ،به
این موضوع پرداخته میشود که طر موضوعهای متنوعی مانند «هنر به مثابۀ نظام نظامها»« ،سمانتیزه
شـــدن نظـامهای غیرمعنایی» و مواردی از این قبیل ،بیانگر روشمندی لوتمن در بررســـی آثار هنری
ا
اســـت .در ادامـه خواهیم دیـد که لوتمن با نگرش ویژۀ خود به هنر و ادبیات ،رویکرد نســـبتا جامعی
بهدســـت میدهد که با اتکا بدان میتوان بخشهای عمدهای از زیباشـــناســـی آثار هنری را واکاوی و
بررسی کرد.
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